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एके ददवशी आई अस्वल, बाबा अस्वल आणि भाऊ अस्वल 
अिंिात काही कामात मग्न होते. तेव्हा बहीि अस्वल रडत 
रडत घरी आली. ततचा चेहरा ओरबाडल्याित ददसत होता. ततच े
कपड ेफाटले होते. “तुला काय झालं?” आईने ववचारले.  

“कृपा करून सांि िं बाळा,” बाबा म्हिाले.  

आपल्या बदहिीच्या अवस्थेवर भावाचा ववश्वासच बसेना. ततच्या अिंातील झबले फाटले होते, 
चहेरा आणि केस वाईट स्स्थतीत होते, ततचा िुलाबी बो लटकत होता.   

“पडलीस का कुठे?” आईने ववचारले. बदहिीने मान हलवून नकाराचा संकेत ददला.  

“अपघात झाला का?” बाबांनी ववचारले. बदहिीने पुन्हा मान हलवून नकार ददला.  



“मी अदंाज लावू शकतो काय झालं असावं,” भाऊ बोलला.  

    “मला वाटतं, कुिीतरी दहला मारलं असावं.” 

“मारल?ं कू्ररपिाच आहे हा!” बाबा म्हिाले.  

“बदहिीसारख्या छोट्याशा, िोंडस वपल्लाला मारायला कुिाला बरं आवडले?” 

“असेल कुिीतरी दादागिरी करिारा,” भाऊ म्हिाला.  

त्याचवेळी काही क्षि रडिे बंद करून बहीि म्हिाली, “भ....भ....भाऊ बरोबर 
बोलतोय.” ती हंुदके देऊ लािली. “एका वाईट, नीच, सैतान िुंडाने मला मारलं, 
ववनाकारिच!” हा ववचार मनात येताच ततला खपू राि आला आणि ती परत रडू 
लािली.   



आईबाबांनी बदहिीला घराच्या पायऱ्या चढून वर यायला मदत केली. 
थोड ेपािी प्यायल्यावर ती शांत झाली. मि ततन ेततच्यासोबत काय झाले 
ते सववस्तर सांगितले.   

“ललझ्झी, स्ववनी आणि मी मैदानात चेंडुशी खेळत होतो. तेव्हा तो 
टफ्फी नावाचा सैतान िुंड ततथे आला. त्याने पाय मध्ये घालून मला 
पाडलं. मी उठून ववचारलं, ‘आपि पाय कुठे ठेवतोय हे कळत नाही का 
तुला?’ यावर मला काही कळण्याआधीच दढश्यूम, ढीश्यूम, ढीश्यूम झालं 
आणि मी जलमनीवर पडले. तो बदमाष टफ्फी माझ्या छातीवर चढून 
बसला आणि माझ्या चहेऱ्याला माती फासू लािला.” 

“ककती दषु्ट!” बाबा िरजले. “माझी हॅट कुठाय? मी लिेच मैदानात जातो 
आणि....” आईने बाबांना बाजुला खेचनू एकीकड ेनेले.  

“तुम्ही असं काहीही करिार नाही,” ती म्हिाली.  

“पि काहीतरी करायला हवं,” वडील म्हिाले.  

“नवकी करू,” आई म्हिाली. “पि याक्षिी आपल्याला बदहिीची काळजी 
घ्यायला हवी.” मि ततन ेभावाला हाक मारली, “भाऊ! मला एक ओला 
कपडा....अरे, भाऊ कुठाय?” 

“माहीत नाही,” बहीि म्हिाली. “लमतनटभर 
आधी इथेच होता, लिेच कुठे िेला?” 



ललझ्झी आणि स्ववनी अजूनही मैदानातच खेळत होत्या. भाऊ ततथे 
पोहोचला. “टफ्फी नावाच्या िुंडाला खाऊ म्हिून मी ठोश्यांच ंसँडववच आिलंय,” 
तो म्हिाला. “कुठाय तो?” 

“भाऊ,” ललझ्झी म्हिाली. “मला वाटतं की तू....” 

“िप्पा मारायची वेळ नाही ही,” तो िरजला. “बस, त्याच्याकड ेबोट 
दाखवून सांिा मला आणि वाटेतून बाजुला व्हा!” 

ललझ्झीने आपले खांदे उडवले आणि त्या छोट्याशा इंमारतीकड ेबोट 
दाखवले. ततथे मुला-मुलींची शौचालये होती.   

पि ततथे कुिीच सापडले नाही, कुिीच नाही. फक्त एक छोटीशी 
मुलिी मुलींच्या शौचालयातून बाहेर येताना ददसली.  



पि हे काय! त्या छोट्याशा मुलीने जो टी-शटट घातला होता, त्यावर 
ललदहले होते, टफ्फी!   

“तू टफ्फी आहेस?” भावाने ववचारले.  

“होय,” ती मुलिी म्हिाली. “काही हरकत आहे तुझी?” 

“पि तू तर मुलिी आहेस!” भाऊ म्हिाला.  

“मि तुला काय वाटल,ं वांिं?” टफ्फी म्हिाली.  

भाऊ खपू आश्चयटचकीत झाला. ज्या िुंडाला तो मदैानात मारून-मारून 
पळविार होता, तो तर एक मुलिी होती आणि तीसुद्धा छोटीशी. त्याच्या 
बदहिीपेक्षाही ती लहानच ददसत होती.  

जेव्हा ललझ्झी आणि स्ववनी ततथे होिारा तमाशा बघायला आले, तेव्हा 
टफ्फी समजून चकुली की भाऊ कोि आहे. “अरे!” ती म्हिाली. “तू नवकीच त्या 
लमस िुलाबी बो चा भाऊ असिार. ती माझ्याशी नीट वािली नाही, म्हिून मी 
ततला थोडीशी लशक्षा ददली. तूसुद्धा माझ्याशी हुज्जत घालिार आहेस का?” 

खरंतर भाऊ त्यासाठीच आला होता. पि कोित्याही पररस्स्थतीत त्याला एका 
मुलीला मारावेसे वाटत नव्हते. तसे केले तर तोसुद्धा िुंडच ठरला असता. तो 
िुपचपु वळला आणि ततथनू तनघून िेला.  

“डरपोक! बदहिीसारखाच!” टफ्फी मोठ्याने 
ओरडत म्हिाली. हात णखशात घालून, जलमनीकड े
पाहात भाऊ घराकड ेतनघाला.  



काहीतरी करायला हवे होते! पि काय? भाऊ शाळेनस्जक 
पोहोचला, तेव्हा त्याच्या मनात एक ववचार आला. आता घाई करावी 
लाििार होती. ती शुक्रवारची दपुार होती आणि नंतर शाळा 
आठवडाभरासाठी बंद राहािार होती. त्याला आशा होती की 
व्यायामशाळेच ेप्रलशक्षक, श्रीयुत गिझमेयर, अद्याप शाळेतच असतील.  

भाऊ घरी पोहोचला तेव्हा त्याच्यासोबत एक मोठ्ठी वपशवी होती 
आणि त्यात एक वस्तू होती.  मुख्य दारातून आत जाण्याऐवजी 

तो िुपचपु मािल्या दाराकड ेिेला. 
दाराची कडी उघडून त्याने वपशवी 
तळघरात टाकली. मि तळघराच ेदार 
बंद करून तो मुख्य दारातून घरात 
लशरला आणि कुटंुबबयांमध्ये जाऊन 
बसला.  



 “कुठे िेला होतास त?ू” आईने ववचारले. “आम्ही सिळे 
इथे लमटींि घेत होतो. .” 

“अरट....मी जरा मैदानात िेलो होतो,” भाऊ म्हिाला.  

“म्हिज,े तुला नवकीच कळलं असेल की टफ्फी एक 
मुलिी आहे,” आई म्हिाली. “आम्ही याच िोष्टीवर चचाट 
करत होतो. आम्ही तनिटय घेतलाय की बदहिीने टफ्फीपासून 
दरू राहाण्यातच शहािपि आहे. तुझं काय मत आहे?” 

“ठीकच आहे,” भाऊ म्हिाला. “पि मार तर बदहिीने खाल्लाय. ततला काय वाटतं?” 

“हो, राहीन मी लांब टफ्फीपासून,” बहीि म्हिाली. “पि मला ततच्या चहेऱ्यावर, 
नाकावर ठोसे मारायचयेत, ततच्या पोटऱ्यांना लाथ मारून ततला जलमनीवर पाडायचयं 
आणि....” 

“अिं, बदहिी,” आई म्हिाली. “या िोष्टीवर 
आपि आधीच चचाट केलीय.” 

व्वा! भावाने ववचार केला. बदहिीच ेआणि 
माझ ेववचार सारखेच आहेत तर.   



रात्रीच्या जेविाआधी, भावाने बदहिीकड ेएक कािद 
ददला. त्यावर ललदहले होते. “महत्त्वाच ंआहे! सात 
वाजता तळघरात भेटू.” 

बहीि भावासोबत िुप्त लमटींि करण्यासाठी 
तळघरात िेली. ततला एका स्टुलावर सुकवलेल्या शेंिा 
भरलेली आईची मोठी वपशवी ददसली. त्यावर एक 
कािद गचकटवला होता. कािदावर एक चहेरा काढला 
होता आणि त्यावर ललदहले होते, टफ्फी. भाऊ 
वपशवीजवळच उभा होता. त्याने शाळेतून आिलेली 
वपशवी हातात धरली होती. त्याच्या दसुऱ्या हातात 
पुस्तक होते.  

“काय आहे हे सिळं?” बदहिीने ववचारले.  



 “हे सिळं त्या िुंडगिरी करिाऱ्या 
टफ्फीसाठी आहे, तू परत ततच्याकडून 
मार खायचा नाहीस म्हिून,” भाऊ 
म्हिाला.  

“ऐकायला छान वाटतं,” बहीि 
म्हिाली.  

“शेंिांनी भरलेली ही आईची वपशवी 
आपली ठोशांची वपशवी आहे,” भाऊ 
म्हिाला.  

‘ठोशांच्या वपशवीच ंनाव टफ्फी 
आहे,” बहीि म्हिाली. “उत्तम!” ततने 
वपशवीला जोराने ठोसा मारला.  

“काही वाईट नाही,” भाऊ म्हिाला.  

“दसुऱ्या वपशवीत काय आहे?” बदहिीने ववचारले. 

“बॉस्वसंिच ेमोजे,” भाऊ म्हिाला. “आणि हे पुस्तक, स्वसंरक्षिाची कला.” 

“हे सिळं कुठे लमळालं तलुा?” बदहिीने ववचारले.  

“लमस्टर गिझमेयरनी ददलं. मी त्यांना सांगितलं की माझ्या एका लमत्राला एक िुंड त्रास देतोय. हे 
फक्त आठवडाभरासाठी लमळालंय आपल्याला. सोमवारी सकाळी मी हे परत करेन त्यांना.” 

“मि वाट कशाला बघायची?” बहीि म्हिाली. “चल सुरू करू ठोकायला.” 



बहीि स्वसंरक्षिाची कला खपू 
लवकर लशकली. भावाच्या मदतीने 
ततने....  

डाव्या बाजुने ठोसा कसा द्यायचा,  

उजव्या बाजुने ठोसा कसा द्यायचा,  

डाव्या बाजुने पकड कशी घ्यायची,   

हनुवटीखालून ठोसा कसा द्यायचा,  

           इतरांच ेवार कसे चकुवायच,े ही तंत्र ेलशकून घेतली.  

ततने ठोसे मारून मारून शेंिांच्या 
वपशवीच ेहाल हाल करून टाकले.  



“तू खपू काही लशकलीस 
आठवडाभरात,” भाऊ सोमवारी सकाळी 
बदहिीला म्हिाला. “पि एक महत्त्वाची 
िोष्ट लक्षात ठेव. टफ्फीपासून लांब 
राहायच.ं ती लहानसहान िोष्टींचा बाऊ 
करते. ती तर माझ्याशीसदु्धा मारामारी 
करायला तनघाली होती!” 

“काळजी करू नकोस,” बहीि 
म्हिाली. “ततने माझ्या जबड्यावर 
मारलेला ठोसा अजून जािवतोय मला.” 

बहीि टफ्फीला टळू लािली. सोमवारी 
संपूिट ददवस ती टफ्फीपासून लांब रादहली.  

आणि मंिळवारीसुद्धा. पि बुधवारी मधल्या 
सुट्टीत टफ्फी अत्यंत वाईट आणि खोडसाळ वािली. 
बदहिीला काहीतरी करिे भािच होते. टफ्फी एका 
पक्ष्याच्या वपल्लाला, जो अजून उडूही शकत नव्हता, 
दिड मारत होती. “असं करू नकोस! िुंड मुली!” 
बहीि ओरडली. “तू त्या वपल्लांना इजा 
पोहोचवतेयस!” 

“अरे, ही तीच िुलाबी बो आहे ना!” टफ्फी 
म्हिाली. “वपल्लांना नाही मारायच!ं ठीक, तर तुला 
मारत!े” 



ठोसा मारण्यासाठी मठू आवळून टफ्फी 
बदहिीकड ेधावली.  

पि बदहिही सज्ज होती. आपला जबडा 
वाचवण्यासाठी ततने डावा हात समोर धरला 
आणि उजवा हात वर केला. टफ्फीने आपल्या 
उजव्या हाताने ठोसा मारला तेव्हा बदहिीने 
स्वत:चा बचाव केला आणि मि उजव्या 
हाताने ततच्या नाकावर जोरदार ठोसा 
लिावला.  

एक क्षि टफ्फी सुन्न झाली आणि मटकन खाली बसली. 
ततच्या नाकातून भळाभळा रक्त वाहू लािले.  



त्याच वेळी मधल्या सुट्टीच्या एका 
लशक्षक्षकेने बदहिीवर आणि टफ्फीवर झडप 
घातली. दोघांना धरून ती शाळेच्या आत 
घेऊन िेली आणि त्यांना वप्रस्न्सपलच्या 
खोलीबाहेर ठेवलेल्या बाकावर बसवले.  

आपि वपल्लाच ेरक्षि केले, याचा बदहिीला एकीकड ेअलभमान वाटत होता तर वप्रस्न्सपलला 
भेटायच ेम्हिून ती गचतंततही होती. पि टफ्फीला रडताना पाहून ती खपू आश्चयटचकीत झाली. “रडतेस 
का? मी तर फक्त एकच ठोसा ददला तुला,” बहीि म्हिाली.  

“त्यासाठी नाही रडत आहे मी,” टफ्फी म्हिाली.  

“मि कशाला रडतेयस?” बदहिीने ववचारले. ततला कळत 
नव्हते की टफ्फीसारखी उपद्रवी आणि दषु्ट मुलिी कोित्या 
कारिासाठी रडत होती.  



 “वप्रस्न्सपलनी माझ्या घरी सांगितलं तर!” 
टफ्फी बोलली, “मला फार वेळ कुठेच राहू 
देिार नाहीत मि घरच ेलोक.” 

हं, बहीि ववचार करू लािली. दहला बहुधा 
घरात खपू मार पडत असावा. म्हिूनच शाळेत 
इतर मुलांना मारायला आवडतं दहला. पि ततने 
याबद्दल जास्त ववचार केला नाही.  

ततला या िोष्टीची 
काळजी वाटत होती की ततच े
काय होिार. शाळेच े
वप्रस्न्सपल, श्रीयुत हनीकोंब, 
मारामारीच्या घटनांबाबत खपू 
कठोर तनिटय घेत.  



पि 

सुदैवाने, एका लशक्षकांनी ही 
मारामारीची घटना बतघतली होती. 
त्यांनी श्रीयुत हनीकोंब यांना 
सांगितले की बहीि एका 
पक्ष्याच्या वपल्लाला वाचवायचा 
प्रयत्न करत होती. त्यामुळे 
वप्रस्न्सपलनी बदहिीला फक्त 
ताकीद देऊन सोडून ददले.  

आणि टफ्फीच ेकाय झाले! वप्रस्न्सपलनी 
ततच्या आईवडडलांना काही कळवले नाही. पि 
त्यांनी एका आठवड्यासाठी टफ्फीची मधली 
सुट्टी बंद केली. पुढे बराच काळ ततला 
आठवड्यातून दोन वेळा शाळेच्या 
मानसोपचारतज्ञाला भेटावे लाित असे.  

समाप्त 


